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BÁO CÁO
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 
2022, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính (tính từ ngày 20/11/2021 đến ngày 19/11/2022), như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH 
PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 
và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp 
và PTNT luôn quan tâm nắm bắt và kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm 
pháp luật mới ban hành như: Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính và 
Nghị định hướng dẫn thi hành, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản 
hướng dẫn thi hành, Luật phòng chống tham nhũng; Luật bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật; Luật thú y; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 xử phạt 
VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và KDTV; Luật đê điều; Luật 
phòng chống thiên tai, Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của chính 
Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; 
thủy lợi; đê điều; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 
buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 
90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định 07/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm 
nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi... Các văn bản quy phạm 
pháp luật trên đã thực sự trở thành những công cụ hiệu quả giúp Sở Nông nghiệp 
và PTNT thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và PTNT.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về 
kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử 
lý vi phạm hành chính 
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Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Thanh tra Sở làm đầu mối trong công 
tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thanh tra Sở đã tham mưu trình 
Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch số 89/KH-SNN, ngày 19/01/2022 về Công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 143/KH-SNN ngày 
26/01/2022 thực hiện công tác pháp chế của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 
2022.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tập trung chỉ 
đạo, tuyên truyền phổ biến một số văn bản như: Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 
và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật phòng chống tham nhũng, văn bản 
QPPL trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, 
Luật Thú y, Luật trồng trọt, Luật chăn nuôi... 

Các đơn vị trực thuộc Sở; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp 
tục triển khai tổ chức thực hiện và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình. 

Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Đài truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương 
và các Đài phát thanh truyền hình của địa phương thực hiện 08 phóng sự, tin bài 
tuyên truyền, hướng dẫn về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý lâm 
sản và động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Chi cục đã cung cấp thông tin về 
cảnh báo nguy cơ cháy rừng tới Đài truyền hình tỉnh và các Đài phát thanh, 
truyền hình địa phương để phát trong bản tin thời tiết giúp các địa phương, đơn 
vị, chủ rừng chủ động trong công tác PCCCR; xây dựng tin, bài về hoạt động 
của Chi cục và các đơn vị trực thuộc để gửi về Ban Biên tập Cổng thông tin điện 
tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương; trực tiếp tuyên 
truyền, cấp phát tài liệu, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, 
chăn nuôi động vật hoang dã và các doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ vận 
chuyển lâm sản chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước; chỉ đạo Hạt 
Kiểm lâm thị xã Kinh Môn tham mưu UBND thị xã Kinh Môn tổ chức thành 
công Hội nghị về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn thị xã 
Kinh Môn. 

Ngoài ra, các Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND phường, xã triển khai 
công tác tuyên truyền và ký cam kết đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống trên địa bàn về tăng cường quản lý việc kinh doanh động vật hoang 
dã. Đã thực hiện trên 14 phường, xã và 36 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống; rà soát 08 cơ sở chế biến, sản xuất, xuất khẩu gỗ dán và sản phẩm từ gỗ 
dán trên địa bàn thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn ghi chép vào sổ nhập xuất 
lâm sản, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh 
Hải Dương tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã 
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hội, giám sát vật tư nông nghiệp tới 300 hộ nông dân tại huyện Thanh Miện và 
huyện Thanh Hà. Phối hợp với Trung tâm DVNN các huyện Bình Giang, Gia 
Lộc, Tứ Kỳ và thành phố Hải Dương tổ chức 04 lớp tuyên truyền các văn bản 
quy phạm pháp luật về phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng cho gần 300 
cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp. Kết quả, 100% tổ chức, cá nhân tham gia 
hưởng ứng đạt kết quả cao. 

Chi cục Chăn nuôi - Thú y đã tổ chức 11 lớp tuyên truyền các văn bản 
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thú y tới các hộ kinh doanh thuốc thú y trên 
địa bàn 11 huyện, thành phố, thị xã với số lượng 130 người tham dự; 03 lớp tập 
huấn thú y cơ sở tới đối tượng là các nhân viên thú y cơ sở, cán bộ thú y các 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với số lượng 260 người tham 
dự.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở được thực 
hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: 

-  Sao gửi tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cuộc họp, sinh hoạt 
đoàn thể, hội thi;

-  Sử dụng internet và mạng nội bộ, sử dụng phương tiện thông tin đại chúng;

- Đăng tải thông tin pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 
vực của ngành quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở, công bố các TTHC 
liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của 
ngành...

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan bằng 
các phương tiện: pano, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Sở phát động 
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” nhằm cung cấp kiến thức 
pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử 
lý tình huống pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm 
hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công 
chức trong toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa 
các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần giảm thiểu các hành 
vi vi phạm pháp luật. 

- Xây dựng hàng hàng trăm tin, bài về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và phát 
triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà.

   - Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý, công khai 
các thủ tục hành chính đang áp dụng tại Sở Nông nghiệp và PTNT lên Trang 
thông tin điện tử của cơ quan để các tổ chức, cá nhân dễ tra cứu, tìm hiểu và triển 
khai thực hiện.
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3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính

a. Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra

- Tổng số cuộc: 30 cuộc. Trong đó: 10 cuộc thanh tra, 20 cuộc kiểm tra.

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra: 279 tổ chức và cá nhân.

- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao của các đơn vị trong ngành. Kiểm tra chất 
lượng hàng hoá, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân; điều kiện 
kinh doanh, buôn bán và chất lượng thức ăn chăn nuôi và giống cây trồng; điều 
kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón, thuốc BVTV; chấp hành các 
quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang công trình đê điều, thủy lợi, 
xả thải; lĩnh vực kiểm lâm…

b. Kết quả thanh tra, kiểm tra

- Số cá nhân vi phạm: 51; tổ chức vi phạm: 7;

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: 

+ Vi phạm về chất lượng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi,...

+ Vi phạm về chất lượng phân bón, giống cây trồng, thuốc BVTV không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, đã loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt 
Nam,…

- Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra: 
Các kết luận thanh tra, kiểm tra đã cơ bản được thực hiện đầy đủ theo quy định. 

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP 
LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Tình hình vi phạm hành chính

Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp qua công tác 
thanh tra, kiểm tra về cơ bản các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tương 
đối tốt các quy định của pháp luật, tuy nhiên còn một số cơ sở vẫn vi phạm 
chủ yếu là các vi phạm như: Lỗi về nhãn hàng hóa, sản phẩm ngoài danh mục 
được phép lưu hành tại Việt Nam, sản phẩm giống chưa được công nhận… 
Một số cơ sở chưa có hồ sơ theo dõi trong quá trình sản xuất, kinh doanh 
hoặc có nhưng chưa đầy đủ theo trình tự quy định; chưa lưu trữ đầy đủ các hồ 
sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đối với sản phẩm hàng hóa đang 
sản xuất, kinh doanh. Một số cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ yêu cầu về số 
lượng tủ, kệ; việc sắp xếp thuốc BVTV, thuốc thú y chưa khoa học theo điều 
kiện bảo quản ghi trên nhãn và còn cơ sở chưa có bảng niêm yết giá thuốc; 
chưa thực hiện đầy đủ việc mở sổ ghi chép, theo dõi quá trình kinh doanh 
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xuất, nhập thuốc, theo dõi số lô, hạn dùng.

2. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 
- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 58 quyết 

định. Trong đó cá nhân 51, tổ chức 07.

- Tổng số xử phạt:  417.370.000 đồng, trong đó:

+ Tổ chức: 45.500.000 đồng;

+ Cá nhân: 371.870.000 đồng;

+ Số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước: 417.370.000 đồng;

+ Số tiền chưa nộp vào ngân sách nhà nước: 0  đồng;

+ Số giấy phép thu hồi, bãi bỏ….. : Không

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC 
TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, 
NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật 

- Kinh phí cho Thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, đặc biệt là kinh phí lấy 
mẫu kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm hàng hóa vật tư phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. 

- Trong công tác xử lý vi phạm như việc thu giữ các loại thuốc BVTV, thuốc 
thú y hết hạn, thuốc ngoài danh mục còn gặp nhiều khó khăn trong công tác vận 
chuyển về nơi quy định và đảm bảo quy trình tiêu hủy. Vì thuốc BVTV là một mặt 
hàng kinh doanh đặc biệt, nó độc hại trực tiếp đến sức khỏe con người và ô nhiễm 
môi trường, nếu không vận chuyển bảo quản tốt sẽ gây ra tác hại khó lường. Người 
kinh doanh buôn bán thuốc BVTV thường xuyên thay đổi, hoặc kinh doanh theo 
mùa vụ do vậy công tác cập nhập các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều 
kiện kinh doanh thuốc BVTV còn hạn chế dẫn đến công tác quản lý và xử lý vi 
phạm hành chính của cơ quan nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số đối tượng lợi dụng kẽ hở của pháp luật quay vòng hồ sơ lâm sản để 
vận chuyển lâm sản không có nguồn gốc gây khó khăn cho lực lượng Kiểm lâm 
trong quá trình điều tra, xác minh.

2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi 
phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Tổ chức bộ máy, nhân sự: Lực lượng công chức làm công tác thanh tra chuyên 
ngành còn thiếu chưa đáp ứng được các công việc được giao; các công chức được 
giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được đào 
tạo chuyên sâu trong công tác thanh tra và xử lý vi phạm hành chính.
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Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân về các lĩnh vực thủy 
sản, đê điều, thủy lợi, lâm nghiệp còn hạn chế, chưa đầy đủ. 

Công tác thanh tra, kiểm tra còn có sự chồng chéo giữa các đơn vị sở, ngành 
dẫn đến gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

3. Đề xuất, kiến nghị

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ 
chuyên môn, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác thanh tra, kiểm 
tra.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề còn bất cập, chồng chéo giữa các 
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đã được các Bộ, ngành ban hành.

- Đề nghị phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa các sở, ban 
ngành để tránh sự chồng chéo dẫn đến gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân được 
thanh tra, kiểm tra.

Trên đây là báo cáo về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
theo nội dung Công văn số 2062/STP-TTr ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Sở Tư 
pháp tỉnh Hải Dương. 

Vậy Sở Nông nghiệp & PTNT tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTr.                                                                               

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng  
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